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ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 1.043.221.39 

Порез на остале приходе 231.237.12 

Порез на наслеђе и поклоне 25.732.49 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 85.807.00 

Општинске административне таксе 2.820.00 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 28.005.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 2.143.637.99 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 718.806.93 

Порез на пренос апсолутних права на моторним 
возилима 4.218.42 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 89.605.75 

Комунална такса за држање моторних возила 49.860.00 

Порез на имовину обвезника који  воде пословне 
књиге 1.362.196.26 

Порез на приход од самосталних делатности-
паушални 108.921.38 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности 95.465.03 

Боравишна такса 55.360.00 

Накнада за коришћење дрвета 594.00 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.788.55 

Остали приходи у корист оптшине 4.216.24 

Средства од закупа пољопривредног земљишта 1.340.80 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 18.138.85 

Приходи остварени по основу боравка деце у 
предшколским установама 23.733.00 

Укупни приходи на дан 14.02.2022 6.094.706.20 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 2.009.00 

Општинска управа 
једнократна новчана помоћ за 
новорођено дете 51.280.00 

Општинска управа зарада запослених за 1/2022 5.812.025.16 

Општинска управа услуге чишћења 116.407.20 

Општинска управа услуге комуникације 59.888.66 

Општинска управа одржавање софтвера 62.880.00 

Општинска управа остале опште услуге 226.651.39 

Општинска управа регистрација возила 18.564.00 
Народна библиотека 
С.Сремац комуналне услуге 4.257.84 
Народна библиотека 
С.Сремац остале опште услуге 42.894.72 
Народна библиотека 
С.Сремац дневнице 12.008.00 
Народна библиотека 
С.Сремац књиговодствене услуге 40.000.00 
Народна библиотека 
С.Сремац зарада запослених за 1/2022 607.393.65 

Туристичка организација провизија 738.66 

Туристичка организација зарада запослених за 1/2022 710.009.33 
Предшколска установа 
Буцко провизија 1.845.98 
Предшколска установа 
Буцко зарада запослених за 1/2022 3.148.484.58 

Спортски центар Подина зарада запослених за 1/2022 233.872.56 

Спортски центар Подина провизија 2.206.27 

Центар за социјални рад једнократна новчана помоћ 19.000.00 

Центар за социјални рад дневнице 6.950.00 

Центар за социјални рад репрезентација 2.325.00 

Укупни расходи на дан 14.02.2022 11.181.692.00 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
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